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 مفهومه وأهميته في الديانة الهندوسية "أوم"
Om: Its Meaning and Significance in Hinduism 

 

 *الدكتورة أمة الرفيع حممد بشري

ABSTRACT 

Hinduism is one of the ancient religions of the world that 

consists of many diverse traditions and wide spectrum of laws 

derived from Vedas, Upanishads and other religious literature. It 

is a fusion or synthesis of various Indian cultures and traditions 

with diverse roots and no single founder. 

Hinduism reveres numerous symbols and phenomenon 

like many other religions. Om is one of such symbols, a sacred 

syllable that is considered to be the greatest of all Mantras or 

sacred formulas. This syllable is composed of three sounds a-u-

m which represents several sacred triads of Hinduism, the three 

world, three Vedas and three gods. 

Om mystically embodies the entire essence of the world. 

It is uttered at the beginning and end of Hindu prayers, ritual etc. 

This syllable is discussed in a number of Upanishads 

which are text of philosophical speculation. It is used in the 

practice of yoga to attain Moksha, the ultimate objective of life. 

Its utterance has impacts on Hindu like spiritual benefits and 

psychological benefits etc and thus ensures balance health, 

thoughts and happy healthy life full of bliss and ultimate success. 

Om is life of life and ordinary life is sacred expression of that 

ultimate life. 

 

_____________________________ 
، اجلامعة االسالمية العاملية باسالم آباد ,االستاذة املساعدة بقسم مقارنة االديان ، كلية  أصول الدين*  
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، يف اهلنييييد  امييييق عليييي  انقييييا  ال يييييدا إن اهلندوسييييية ديانيييية اجلممييييرة الع ميييي  
، واألسيييياطري الرو ييييية طريقمييييا املالميييي  اهلندييييية القد يييية عيييين اكتسيييي ق، و تشييييربق أفاار يييياف

قاليييد الييك تشييالق والتو ييجم وموعيية ميين العقا ييد  .كييكل " الربمهييية"يطلييع عليمييا  ،املختل يية
كمصدر لتعاليمميا –  ان الرجوع إليه، كما أنه ال يوجد هلا مؤسس معني عرب تاريخ طويل

تولييد  ميين تن يييم  الييك ووموعيية ميين التقاليييد واألو يياع ،فمييجم ديانيية متطييورة -وأ ااممييا 
 لينياآلريييني ايييايم جيييالج بعييد جيييل بعييد مييا وفييدوا عليي  اهلنييد، فت ل ييوا عليي  سيياا ا األصيي

الييييك ا تايييياكمم تلييي  التقاليييييد اهلندوسييييية ، و ييييد تولييييد  بواسيييتواروا دو ييييم بتن يييييم ا تميييع
 .)1(دين به اهلنادكة ويلتزمون بآدابهينا ياعترب  عل  مر التاريخ د
، و جم ديانة شمد  تطوراج جم الديانة األساسية لساان ال الدفإن اهلندوسية  

 .نتيجة للرتاكم املعريف والرتااجم عرب تاريخ اهلند، وجاء  التطور ااضاري لل الديصحب 
رج  أن اهلند عرفق ورغم  ولة املصادر و  ابية الو ع التارخيجم للمند إال أنه امل

 .ستقرار واملدنية منك األلف السادس   ل امليالدأشااالج من اال
تقدس آالف  –وجه األر  مثل مع م األديان عل   –فالديانة اهلندوسية 

ساطري الدينية الك تو جم ة ب عض األطوما ذل  إال أل ا مرت  ،، واألماكنواآلهلة، امل ا ر
  ياء  كه الديانة عرب مرا ل خمتل ة منإمم الكي لع ته يف تطوير أو وتربز دور ا امل ،أمهيتما
  ‘أوم’فالقداسة م مر يف  كه الديانة يتصل باألصوا  والرموز ككل ، و، التاريخ

(Aum) مقدساج أو رمزاج مقدساج فيما يعترب صوتاج. 
وسنتاوهلا بالت صيل  - ناك  قا ع عديدة تتصل بقداسة  كا الصو  أو الرمز

و جم –ألنه من املعتقد أن عصر ال يدا  "، يعترب من أ دس الرموز "أوم" في –فيما بعد 
والتومل  تمام باألصوا  والرتكيز عليما أاناء الع ادة، كان اال  – لة نشوة وظمور الديانة مر 

وتودية الطقوس اخلاصة بتقدمي القرابني وغري ا من املناس ا  الدينية ، وماذل  إال ألن 
 .(2)"التمثيل املر جم لإلله مل يان ميسراج آنكاك

 ولكل  كان من"فيعين ذل  أن م موم التمثيل أوصنع متاايل لآلهلة تطور فيما بعد
ألخيييرس  سيييب  يييوانني ال ييييدا  املتصيييلة األصيييوا  ااملميييم تردييييد  يييكا الصيييو  امل يييارك ، و 

 باألصوا 
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فلم يتم تدوينما إال يف بداية القرن  ( 3)"املقدسة فانتقلق ال يدا  ش ويا من جيل إىل آخر 
 .العشرين و جم ظا رة متوخرة جداج 

 تمييييام باألصييييوا  املقدسيييية امل اركيييية جعييييل اهلنادكيييية    ييييون نصوصييييمم فمييييكا اال
فميييجم جليلييية األاييير أو  "أوم"ومييين أ يييدس األصيييوا  والرميييوز عنيييد م . املقدسييية دون كتابتميييا

  يراءة  يل  ردييد ايجيب تفوال اطنية اليك يردد يا ،  والشرعية يست يد بآاار ا الن سيةفال ا دة 
 .والطقوس وختتم هبا ا وت دأ هبا ال يد، وبعد ا، ال يدا 

 تاريخ ظهور هذه الكلمة
إن ظميور  ييكه الالمية يف الييرتاين الييديين اهلندوسيجم ومنشييو ا يسيتند عليي  روايييا   

 ول ظميور  اوغمو ج  اأن  ناك غ ارج  "دا رة معارف الدين واألخالق"صا ب  فريس، خمتل ة
 ييييكه الالميييية أو الصييييو  املقييييدس أل ييييا مل ت ميييير يف املر ليييية ال يدييييية يف أدبيييييا  ال يييييدا  

ومين املعيروف أن اليريج فييدا مين أ يدم ال ييدا  و يكا (4).وخاصة أننا مل جند ا يف الريج فييدا
ماذ ب إليه صيا ب  و كا.الاالسياية الدينيةنتمجم إىل الاتب يال  "أوم"الصو   أن يعين
 يييير ييييرس أ يييا كلمييية أو صيييو  مقيييدس ظمييير أوال يف األبانيشيييادا   ‘ س اهلندوسيييية يييامو ’

وأ ا متيل ،متوخرة من  ير الزمن عن ال يدا   (5)كالمة صوفية ذا   وة رو انية  جليلة
فيإذا كيان . إىل ال لس ة يف أسلوهبا لت سري الديانة اهلندوسية مين النا يية ال لسي ية والرو انيية

التوفييييع بيييني  يييكا اليييرأي واليييرأي   اييين مييير يف األبانيشيييادا  فاييييفالصيييو  املقيييدس أوم ظ
ية ا تمييق باألصييوا  يف مر لتمييا الييكي يييرس أن الديانيية اهلندوسيي" ؟"جلييني  ييوم" لييي السييابع

كانيق ممتمية هبيكه األصيوا    –واهلل أعليم  –بتدا ية أكثر من التمثيل املر جم لإلله فلعلما اال
يف ، فم مييييييوم الصييييييو  املقييييييدس كييييييان موجييييييوداج ولايييييين صييييييو  أوم خاصيييييية ظميييييير ومثلمييييييا

بسييي ب تيييواريا   –، ومييين املعيييروف تطييور الل ييية والالمييا  األبانيشييادا  يف مر لييية متييوخرة
رمييز أو الصييو  املقييدس فن ييراج ألمهييية  ييكا ال. ميين عصيير إىل عصيير آخيير –خارجييية وداخلييية 

 .ه الالمة أو الصو ، ومعىن  كمنما طالع عل  املقصودجيدر بنا اال
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 عنى كلمة أوم والتعريف بهام
، ميية مقدسيية جليليية ، يييتم هبييا التضييرعأ ييا كل" ": يياموس اهلندوسييية"يييرس صييا ب 

بتمال، وطلب امل  رة، ومن  الربكة ، فمجم مقدسة ين  جم ترديد ا بصيو  خيافض  يير واال
 .(6)"ال يسمعما أ د
يف  وترديييييد ا مييييع كي ييييية نطقميييياتما يف  ييييكا التعريييييف ي تمييييام ب يييييان أفضييييلجنييييد اال

إن أوم كلمييية مقدسييية  "و سيييب التعرييييف الثيييا  . الع يييادا  واألدعيييية وعنيييد تقيييدمي القيييرابني
وا  اأو م ييدأ عيييع املنييرت ( بيجييا)ظميير  أوالج يف األبانيشييادا  كالميية صييوفية، وتعتييرب بييكرة 

(Mantras) (7)، واايييال املا يييجم  وهبيييا بيييدأ الايييون واليميييا سييييعود ، و يييجم كلمييية تضيييمن
 ’أوم’و نييا مييرة أخييرس جنييد أن كلميية أو صييو . )8("واملسييتق ل وكييل مييا يوجييد مييا وراء الو ييق

  ، وعصييير ال ييييدا  عصييير املر لييية ظمييير يف األبانيشيييادا  و يييجم اليييك و يييعق بعيييد ال ييييدا
فميجم مر لية متيوخرة مين . وييو  بعيد ال ييدا  ،بتدا ية ، بينما عصير األبانيشيادا  متيوخراال

مر صو  أوم يف  كه املر لة املتوخرة، ولان صار مع ذل  م دأ الايون  ير الزمن،و د ظ
مث هبييكا الصييو  منييو  اكييالل الاييون   ،الييكي كييان  ييد بييدأ   ييل عصيير ال يييدا  بييزمن طويييل

. ليس بصو   دمي ’أوم’عل  املا جم وااا ر واملستق ل ككل ، بينما  وأنه  توي، ككل 
  !غري م مومصو   ادين صار م دأ الاون واخللع أمر مو ف

الايييييا ن أانييييياء توديييييية طقيييييوس   ييييياقرأيكلمييييية متعاليييييية و " بينميييييا تعرييييييف آخييييير أ يييييا
و ييكا  ييا يزيييد  ، ييا كلميية تنتمييجم إىل عييامل ميياوراء املييادة  سييب  ييكا التعريييفأإذ  )9("القييرابني

أ يا كلمية مقدسية جليلية " ‘ القياموس اهلندوسيجم’من  داسية  يكا الصيو  مث ذ يب صيا ب
  ييل  تالوييياو ييجم بداييية اخللييع و ايتييه ، ين  ييجم  ،وا اعيييع املنييرت ( بيجييا)و ييجم م ييدأ أو بييكرة 

 .)10("تودية الطقوس اخلاصة باملناس ا  الدينية املختل ة
وفييييه جنيييد الرتكييييز علييي   داسييية  يييكه الالمييية ميييع ا صيييرار بو يييا م يييدأ الايييون ميييع   

 ’أوم’ال مو   ول ظمور ا ، وظمور ا يف األبانيشادا  وا   وي يدو أن تعرييف الصيو  
ويوجيد ذلي  عنيدما .  د توار بعوامل خمتل ة ظمر  من عصر إىل عصير آخير ’أوم’أو كلمة 

يف  "أوم"تعييين كلميية : " هلييكا الصييو  الييكي يقييول  )11(نطلييع عليي  تعريييف دياننييد سراسييو  
احملياف  وامل قيجم فال يا جم  يو  واملراد هبا(Rakshati)اكشا  ر أو  (Avati)  االسنساريتية أو 
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فييياق ويف ان سييينا و يييو  قيقييية كيييل ، اليييكي نيييراه يف اآلأوم، والشيييجمء اليييكي ي قييي   يييو الن يييام
اسييم ا لييه اخلييالع مييدبر  "أوم"، فييي "أوم"، وجييو ر  ييكا الن ييام يسييم  شييجمء، بييل  ييو ااقيقيية

و ييو ايشييوارا ا لييه اخلييالع  ،(Niyati)و ييكا الن ييام يسييم  نيييا   ،، ومييدبر الاييوناألن ييس
فمحاولة اعادة صياغة امل ا يم الدينية وا حة  نيا  يير نعيرف أن  .)12("املدبر هلكا الاون

الديانييية اهلندوسيييية ، جتا يييا  ااديثييية ا صيييال ية يف دياننيييد سراسيييو  كيييان  ثيييل إ يييدس اال
 تسييياوي ا ليييه "أوم"ونال ييي  أن كلمييية  ،وليييكل   ييياول اجيييياد م ميييوم جدييييد هليييكا الصيييو 

كرمز مقدس لإلليه   "أوم"كما أنه من امللحوظ تطور تعريف صو    ،والن ام يف الو ق ن سه
لعله من امل يد  نا إيراد تعري يا   . إىل أن صار ا له بن سه  سب تعريف ديانند سراسو 

 سيب  "أوم"فتعرييف صيو  .  سيب ال يرق اهلندوسيية املختل ية "أوم"رمزلأو  "أوم"المة ل
اهلمييم  ’أوم’فمييثال تييرس فر ية وشيينوا يا أن ؛ -سيي يل املثييال ال ااصير-علي   العقا يد الال وتييية

 ثييل ا لييه شييي ا الييكي خرجييق ميين فييييه  ’أوم’وشيينو ، بينمييا ذ  ييق فر يية شييي ا أن صييو  
و ييو الييكي خيلييع الاييون هبييكا  ،سييا ا د ييا  نيي بييكييا مييا    ےرا سييأصييو  املوسيييق  اخلمسيية 

 ."أوم"الصو  
املقييدس   ييو الرمييز التمثيلييجم لإللييه أو الصييو  "أوم"أن " )13(ينمييا تييرس فر يية ويييدانتا

 .)14("أي م دأ الاون ؛آلمتان و و الصو  املطلع
، عقيدة ا ليه ليدس اهلنادكية فال جند تضارباج بني آراء  كه ال رق املختل ة إذا فممنا

فمييو ا لييه  ؛فمييم يعتقييدون بالثييالوين املقييدس لإللييه ،  ييير يتصييف بصيي ا  االايية أساسييية
فاييل فر يية تييرس أن  .مث وشيينو احمليياف  الييكي  يياف  ،، وشييي ا املييدمر هلييكا الاييوناخلييالع برمهييا
اسيب جلمييع  ثل إهلمم وال عجب من  كا ألن اهلندوسية تعطجم  ع اختيار ا ليه املن "أوم"

اييييل طريقييييا ميسييييرا لييييه  ييييا خيتييييار ال(15)أت اعييييه دون أي فييييرق بييييني الصيييي ا  املختل يييية لإللييييه
 .، مركزاج عل  أية ص ة خيتار اواالحتاد مع ا له ،نطالق الرو جمللحصول عل  اال

  من  مر لة  يف ، مث صو  مقدس يف الديانة اهلندوسية" أوم"  ان القول بون اإذج 
كمييا أنييه مصييدر الاييون   ،إىل أن صييار ا لييه بن سييه يع ييد، و ييرتم ويقييدسصييار كرمييز لإللييه ، 

، وليكل  تعتقيد  تل ية لإلليه برمهيامنك خلقه وإليه سيعود ، و و يف ط يعته  ثيل الصي ا  املخ
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يرمز اهلمم برمهان وشي ا ووشنو إال أن  كا الرمز املقدس  ’أوم’ال رق اهلندوسية الر يسية بون 
فإمييا أنييه .  األبانيشييادا ، ومل يايين موجييوداج يف عصيير ال يييدا  أو الصييو  املقييدس ظميير يف

 .املر لة تطور فيما بعد أو جملما العامل اهلندوسجم يف تل 
 تميييييام اهلندوسيييييية هبيييييكا الصيييييو  املقيييييدس فيييييإن النصيييييو  املقدسييييية مييييين ن يييييراج ال

األبانيشيييادا  تيييربز أمهيييية  يييكا الصيييو  أو الرميييز ، وميييا ذلييي  إال ألن  نييياك  قيييا ع عدييييدة 
 .رت طق به وزاد  من أمهيتها

 "أوم"المفهوم الويدي لـ 
رغم أن الدراسة تدل عل  عدم ظمور  كه الالمة أو الصو  املقيدس يف أدبييا  

، م أن أوم هليييا صيييلة وايقييية بال ييييدا ال ييييدا  ، إال أن  نييياك مييين علمييياء اهلنادكييية مييين ييييزع
يسييتخدم كرمييز لإللييه ويسييم   "أوم"فييي . و نيياك م مييوم ويييدي خييا  هلييكا الصييو  املقييدس

سيييواء كيييان حتيييق إدراك و يييو يرميييز لايييل شيييجمء موجيييود يف  يييكا الايييون  Pratika))براتيايييا
و يكه  يجم عقييدة و يدة الوجيود اليك تلعيب دوراج  امياج يف تو يي  معيىن  يكا . ا نسان أم ال
كيييل شيييجمء يف  يييكا   وا ليييه. ا ليييه ي قييييهفيييالاون اليييكي نشيييعر بوجيييوده  ولنيييا . الرميييز املقيييدس
 ."أوم"الاون و و 

أ يرف ، وكيل  يرف  ميل معيىن  ن كلمة أوم  تشيتمل علي  االايةفرتس ال يدا  أ
يييدل عليي  العييامل املييادي الييكي تييتم فيييه عيييع التجييار  ا نسييانية ، فمييو  "أ"؛ فحييرفخاصيياج 
سيواء عيرف وأدرك  " أ" فال  كا  يمن  يرف . يف  كا الاون، وال عل ، وامل عول ال اعل

 . " أ" مل يدركه فال ذل  وا ع حتق  رف   نسان كل ما يوجد يف  كا الاون أوا
، و يو غيري  يكا العيامل املييادي ال ايري رميز إىل العيياملييدل علي  أو ي" و"أميا  يرف 

الييكي يقييع حتييق شييعورنا ، إنييه عييامل نشييعره يف منامنييا ، ويف أفاارنييا و يف ختيلنييا ، كييل ذليي  
 ."و"يدخل  من  رف 
، نسانية اليك حتيدين يف عيامل الر ييافإنه يشري إىل تل  التجار  ا  "م"وأما  رف 

 ."م"سياون  من  رف  –أي خلع الاون وبعده  -ولكل  كل ما كان   ل اخللع 
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، و يو "أوم"آخير ليي  اأوم ، فيإن  نياك م مومجيإذاكان  كا  و امل ميوم الوييدي لرميز 
العامل كله ب ا ره وباطنه  إنفريون . دوسيةم موم ما وراء الل ة ا نسانية  سب م اري اهلن

، وإذا توملنيا  يكه األشياال املختل ية ، ل خمتل ة رغم أنه وا د يف ال ا ريشتمل عل  أشاا
فاييل . يطينييا و ييجم داخليية يف  ييكا الاييون املييادي الييكي  . فنجييد كييل شييال لييه عييامل أيضيياج 

كال ، ولان يشتمل عل  ؛ فمثالج اجلسد املادي لإلنسان فإنه وا د  شجم له امسه اخلا  به
مث كييل عضييو أو شييال يشييتمل عليي  . أشيياال خمتل يية مثييل العييني ، والييرأس ، واليييد وغري ييا 

أشيياال خمتل يية يف  خاليييا خمتل يية فييإذا توملنييا  ييكه اخلاليييا املختل يية فإ ييا بييدور ا تشييتمل عليي 
 .، فماكا كن أمام عوامل خمتل ة  من  كا الاون املادي الوا دوجود ا الداخلجم

مييكه األشيياال املختل يية ، واألمسيياء املختل يية هلييكه األشيياال ليسييق من صييلة عيين ف
  كا الاون و سب عقيدة و دة الوجود

حباجييية إىل أن فييياآلن كييين " كيييل شيييجمء  يييو  إليييه ، وا ليييه  يييو كيييل شيييجمء يف  يييكا الايييون"  
سم الع ييم الشيامل اليكي يتسيع هليكه ااقيقية املطلقية ، فليسيق  نياك  نسمجم اهلنا بكل  اال

كلميية وال ل يية ، تتسييع هلييكا امل مييوم اجلليييل ، فعلمتنييا ال يييدا  أ ييا أوم ، و ييو الرمييز الييكي 
 .يشري إىل ا له

فإ يييييييا تاشيييييييف عييييييين بعيييييييض اجلوانيييييييب (puranas) )16(مث الرجيييييييوع إىل فورانييييييياز 
الاسييمولوجيا هلييكا الرميييز  ييير تتحييدين عييين خلييع أو بداييية  يييكا الاييون و ايتييه أو  يامتيييه 

 .مجم سب املصطل  ا سال
قييدس لإللييه يف الديانيية ن رمييز أوم اسييم بيياطين ، صييويف يشييري إىل الثييالوين املفييرتس أ

، وشيينو احمليياف  ، وربرمهييا اخلييالع، وشييي ا املييدم  ، كمييا أنييه يييدل عليي  احتيياد م و ييم اهلندوسييية
 .، وساما فيدا، وياجر فيدانه رمز يشري إىل ال يدا  الثالاة، أي الريج فيداوإ

ييييدل علييي  اخلليييع وبدايتيييه عنيييدما خييير   "أ"بينميييا تيييرس منيييداكا ابانيشييياد إن  يييرف 
يدل عل  ا له وشنو الكي  "و"اخللع كله من بيضة ذ  ية لربمها وظمر يف الوجود ، و رف 
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 "م"، و يرف  كا الاون اللوطس وبه منو  توازن ةعل  وجود التوازن لربمها عل  ورد اف  
 .Paralayaلوجود  كا الاون عندما تقرت   ايته الاربس برااليايشري إىل املر لة األخرية 

كمييا يعتقييد أن الصييو  األصييلجم لربمهييا الييكي بييدأ خلييع  ييكا الاييون هبييكا الصييو  
 -، فا ليه شيي اعميقيا املقدس امل ارك وعند ا رتا  زمن   الك  كا الايون سيينام برمهيا نوميا

 . الكه س فت دأ عملية تدمري  كا الاون أو نيت  -املدمر
كمييا أن األبانيشييادا  تعتقييد أن رمييز أوم يييدل أو يشييري إىل ا لييه يف  التييه بييدون 

 -، كمييا أنييه يشييري إىل  تليي  القييوة املقدسيية  Saguna Brahamaشييال  سيياجونا برمهييا
برمهييان ) املختل يية ، و ييجم تتمثييل يف برمهييا اخلييالع  ه الييك حتيييا  ييكا الاييون   ييا ر  -شيياكك

 .ا شاكك أي القوة املدمرةوشي ( شاكك وشنو) واحملاف  ( ككشا 
   (Aum) ’أوم’أهمية 

ابانيشيياد  ييير سييول  ن سييه  سييب نييو خانييدوجيا نيعييين برمهييا "أوم"إن صييو  
إنييه رمييز أو  : " مييا و م ييدأ  ييكا الاييون ومصييدره ، فييرد عليييه األسييتاذ  ييا الج : الطالييب أسييتاذه

لاون وإليه سيعود الاون ميرة ا ، بل إ ا برمهان ن سه ، ذل  الع يم الكي خلع’أوم’كلمة 
سييوف ينييال ذليي   ’أوم’وع ييد وتومييل كلميية  فالييكي أدرك  ييكه ااقيقيية ؛آخيير لييه، ال أخييرس
 نييييا ميييرة أخيييرس كييين أمييييام  (17)(أي موكشيييا)و نيييياك سيييينال مراميييه( أي عيييامل اآلهلييية)العيييامل 

 أنه مصدر الاون وم دأه، وإليه سييعود "أوم"فرتس التعري ا  لالمة . تضار  يف التعري ا 
 "أوم"بينما يؤكد  كا الينو مين خانيدوجيا ابانيشياد أن ا ليه م يدأ الايون ومرجعيه فيي  الاون

 جم ا له بن سه، فالكي يردد ا ينال ذلي  ا ليه أي جييد  لب ،ليسق كلمة مقدسة فحسب
يا الايييون كليييه  خالصيييه واألمييير اليييكي يزييييد مييين أمهيييية  يييكه الالمييية أ يييا كلمييية تاتنيييف وحتييي

و ييو متعييال عيين اجلمييا  الثالايية الدنيوييية ، ولييكل  ت ييدأ  –أي كربمهييان  -كحقيقيية مطلقيية
 .(19) املقدسة "أوم"أي بالمة ؛ (18) (Paranava)براناوا رتديدطقوس القرابني ب
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 و ييييجم تسييييم  ادغيتييييا  "أوم"إذا جيييييب عليييي  اهلندوسييييجم أن يع ييييد مركييييزاج عليييي  كلميييية 
(Udghita)  ي يييدأ اهلندوسيييجم عييييع أعماليييه الدينيييية و جيييزء مييين سييياما فييييدا ،  اكيييكل ،  أل ييي

و نا جند حماولة إجياد عال ة بيني كلمية أوم وال ييدا   يير ورد . واملناس ا  ا جتماعية هبا
ن جيييو ر عييييع املخلو يييا   يييجم األر  ، وجيييو ر األر  املييياء ، أ"يف خانيييدوجيا ابانيشييياد 

النطيع ، وجيو ر النطيع  ا نسيان ، وجيو ر ا نسيانوجو ر املاء الن اتا  ، وجيو ر الن اتيا  
والرتكيييز  نييا  )20("، وجييو ر سيياما فيييدا ادغيتييا أومالييريج فيييدا، وجييو ر الييريج فيييدا سيياما فيييدا

األدعييييية ، والطقيييييوس اخلاصييييية  بييييييانيشيييييتمل عليييي   - ر يييييا–عليييي  سييييياما فيييييدا أكثييييير ألنييييه 
تيدوين األبانيشيادا   يف مر لية ظمير كلمية ميجم  ف. ختل ةاملجتماعية ا دينية و الناس ا  املب

عنييد  رديييدهيجييب تفن ييراج ألمهييية  ييكا الصييو  املقييدس و . ولايين هلييا أمهييية يف سييامافيدا أيضيياج 
فال كا ن عندما يقدم  رابني سوما  جيب علييه  بيدأ الطقيوس برتدييد  يكه ؛ تقدمي القرابني 

 يكا الصيو   ييدردالالمة امل اركة، بل تعتميد صيحة و  يول  يكه القيرابني علي  ميدس صيحة ت
 . سب القوانيني الدينية ، وهبا يستطيع اهلندوسجم نيل ااقيقة املطلقة
و يييو ال يعيييرف معنا يييا  وليييكل  متييييز األبانيشيييادا  بيييني اليييكي ييييردد  يييكه الالمييية

، بل وجيمل  قيقتما عند تقدمي القيرابني وتوديية الطقيوس ، واليكي يردد يا و يو فيا م وكنمما
ه ة علي  األول لعلميليفميو يصيل إىل درجية األفضي ردييد اانني ت، ومدرك لقيو ومعنا ااقيقتما 

بيل إن اليكي  (21)،علي   يكا ال ميم خالصيه املرتتيبإعل  فمميه و هبا، وينيال اواهبيا أكثير بنياءج 
 .)22(ا له الع يم يردده و و فا م معناه فإنه يصري متحداج مع

املسيتمدة مين النصيو  رعية يتمتع هبكه األمهية الدينية والشي ’أوم’فاذا كان صو  
،  نيياك جانييب آخيير يضيي جم عليييه القداسيية واألمهييية أكثيير، أال و ييو اجلانييب ال يياطين املقدسيية

و و . خارججم، فلما وجود داخل ا نسان إذا كان هلا وجود ’أوم’فرتس اهلندوسية بون كلمة 
اشيياف  ييكه ااقيقيية يف داخلييه ،  ييير يسييتطيع استيييل عليي  اجلانييب ا هلييجم يف ا نسيياندل

، فالع ادة املركزة املتوملة املتص ة بالساو  تسم  له أن يسمع  كا الصو  امل يارك يف أيضاج 
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ميياذا  :وسييوله ،أعميياق ن سييه  سييب كايييا ابانيشييادا   ييير حتيياور نياياتيياس مييع املييو 
لقيد :" فرد علييه  يا الج  يوجد وراء الصحي  واخلطو ، والس ب واملس ب ، واملا جم وااا ر ،

،  ا دة تعلنميا ، وتصيلما القداسية، املقدسة اجلليلة ، وال  الالمة امل اركةد  ال يدا  تو
، وااييياة ال ا ييية ، والييكي عرفمييا نييال مرامييه ، وتليي  كلميية حتتييوي عليي  املسييافة األبدييية  و ييجم

، أال و جم  ل  هبا وتزين بني النساك والز اد،  د حت جم األساس املطلع فالكي فاز هبا الالمة
بييدال مييين   ’كلميية  ’ ل يي ن املال يي  أن كايييا ابانسشيييادا  اسييتخدمق ميي .)23("كلميية أوم

 ."أوم"لي  ’صو ’
يقيياظ إولييكل  فيجييب عليي  اهلندوسييجم ترديييد  ييكا الصييو  متييومال معنيياه  ييا يييتم 

، و يييجم اليييك تربطيييه بتلييي  ااقيقييية املطلقييية لاامنييية ال اطنييية يف أعمييياق ا نسيييان يييكه ااقيقييية ا
، فتميزه األشيعة املطلع و يو م يدأ  يكا الايون ونيورهيعين ا له  (Paramatma)تسم  برامامتا

 .)24(لك تنور شعوره ورو ه يف آن معاج النورية ا
تعتقييد اهلندوسييية أن الصييو  أوم بييكرة كييل شييجمء يف  ييكا  "أوم"ن ييراج ألمهييية كلميية 

الييك تعتييرب ميين الالميييا  (25) الاييون متامييا مثييل الثمييرة الييك ت ييدأ ب ييكرة  يييا أن منرتاجيييا 
ولييكل  تضيير  لنييا األبانيشييادا  أمثليية عديييدة لتو ييي  ."أوم"املقدسيية واجلليليية فإ ييا ت ييدأ بييي 

أو )، واليييروو أو الييين س سيييمم ، واهليييدف لنا يييية ال اطنيييية فيييرتس أن أوم  يييوسأمهيييية أوم مييين ا
فامييييا أن  ييييو برمهييييان، وال يسييييتطيع إدراكييييه إال ا نسييييان ذي الت اييييري العميييييع ، ( املقصييييود

 .السمم يصري وا داج مع اهلدف ، ككل  تتحد الن س ا نسانية مع برمهان
و يييكا اهلييييدف اليييكي ينالييييه اهلندوسيييجم عيييين طرييييع أوم عييييامل ال اييين وصيييي ه بالل يييية 

نية ، مين أراد إنه با  اجل: و يل)26(.ا نسانية ، فإنه ماان ودته ال يدا  و و عامل األبدية
 .)27(أوم  تمام بصو دخول اجلنة عليه اال
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فاهلندوسجم عندما يتعود عل  ترديد  كه الالمة أو الصو  و يو علي   ييد اايياة، 
ردد  ييكا الصييو  أوم يف اللح ييا  فإنييه سييينال  دفييه املنشييود عنييد م ار يية ااييياة، وسييي ل ييي

 . (28(خرية من  ياتهاأل

 نسييان إىل فضيياء القلييب  ييا ومثييال آخيير إن رمييز أوم يشيي ه ال ليي  الييك حتمييل ا
، و يييجم ر لييية باطنيييية م اركييية ، تتجيييه مييين اخليييار  إىل اليييداخل إىل أن ييييدرك ا نسيييان ين  يييه

اليك  اآلخير إن رميز أوم يشي ه تلي  العربيةو سيب املثيال . ااقيقة الاامنية يف أعمياق ن سيه 
وفييييه ينيييال ا نسيييان خالصيييه  حتميييل ا نسيييان إىل عيييامل ا ليييه برمهيييان ، و يييو العيييامل األبيييدي

 .(29)األبدي

و مقصييود ا نسييان ميين  ياتييه ال اطنييية، وهبييا تصييل  دنييياه ومعييياده يف  يي ’أوم’إذا 
و ييد ارت طيييق . اهلندوسييية ، ولييكل  جنيييد الاتييب املقدسييية اهلندوسييية ييييتم ب يا ييا وأفضيييليتما

 .ب عض األساطري الدينية الك  تو   أمهيتما من النا ية ال لس ية ككل 
 كلمة أوم في ضوء األساطير الهندوسية

 –الييك ورد  يف األدبييا  الدينييية املقدسيية  –ميين األسياطري الدينييية ارت طيق عييدة 
وتربز أمهيته فيحاجم لنا خاندوجيا ابانيشاد أسطورة ملحمة  ،تو جم أمهية  كا الصو  والرمز

فلجو اآلهلة إىل كلمة أوم معتقيدين أ يم سيي يدون الشيياطني ( آسورا  )اآلهلة مع الشياطني 
فلييكل  . بديييةونييالوا األ ،ذليي  الو ييق  ضييوا عليي  الشييياطنيويف  ،بقييوة  ييكا الصييو  املقييدس
 تمييام بيييككر  ييكا الصيييو  امل ييارك والالمييية املقدسيية إذا أراد إبعييياد جيييب عليي  اهلندوسيييجم اال

مث تييرس األسييطورة الثانييية يف االبانيشيياد  )30(.الشيييطان ، و  ييول أدعيتييه وع اداتييه لييدس ا لييه
 نياء ، فيدخلوا عييامل ال ييدا ، وغطيوا أن سييمم ن سيه ، أن اآلهلية عنييدما خيافوا مين املييو  وال
، ولاين أدركميم امليو  ، فخير   (Khandas) بقصا د ا، ولكل  مسيق القصيا د خانيداس
، ألنييه صييو  ال خيضييع للعييدم  (Aum) ’أوم’اآلهليية ميين ال يييدا  ودخلييوا الصييو  املقييدس

واآلهلية اليكين حتيرروا ، ال خيوف وال يزن  نياك، فاليكي يردد يا يصيري أبيديا مثيل ا ليه وال ناء

(c) www.nidaulhind.com



 

308 

 

بينمييا ورد يف أسييطورة اخييرس أن ا لييه خلييع برمهييا كييككر .)31(ميين خييوف ال نيياء ونييالوا األبدييية
خلع املاء ، " أ"عل  وردة اللوطس ، وبرمها خلع  كا الرمز أو الصو  املقدس ف حرفه األول

ع األر  ، ليييخ" م"خليييع الاواكيييب النيييرية   يف السيييماء ، وحبرفيييه الثالييير " و"وحبرفيييه الثيييا  
 . )32(، وال يدا  الثالاةوالشمس وال ضاء ، والسماوا  ، مث اهلواء، والنار،

و ناك ت اسري عديدة تو   سي ب اشيتماله علي  االاية أ يرف فيريس م سير سياما 
ييدل علي  وشينو " و"، بينما  رف  برمها" أ" رف  ؛فيدا أن أوم رمز يشري إىل اآلهلة الثالاة

مث فسير بيون  يكه األ يرف الثالاية تشيري إىل خصيا و ن سيية  ،يرمز إىل ا له شيي ا" م"، و 
أي خاصية النشيا  ، بينميا اليواو ييدل علي  صي ة ( راجياز) في ألف يشيري إىل ؛إنسانية االاة 

نسيانية مين  يني إىل ال يالم ، اليك تتصيف هبيا الين س ا  الرو انية ، وامليم يشري إىل خاصية
و مييين فا نسيييان يسيييت يد مييين النا يييية ال اطنيييية اسيييت ادة ك يييرية  يييير ييييتخل)33(. يييني آخييير

 . (Maya)إىل عامل املادة و كا ما تسميه اهلندوسية مايا جمله الكي ي ن فيه أنه منتم  
فلكل  جيب علي  اهلندوسيجم ا  تميام بيككر  يكا الصيو   سيب القيوانني الدينيية 

ألن الع يييادا  تق يييل ال نييياء والعيييدم و أوم ال يق يييل ال نييياء  ؛أكثييير مييين عييييع أنيييواع الع يييادا  
أل يا برمهيا ن سيه اليكي اليق يل ال نياء والعيدم وإ يا ؛والعدم فين  يجم التع يد والتوميل بالمية أوم 

  و أبدي
فميكا يعيين  يياع ؛ خطري فإذا كانق أعمال ا نسان تق ل ال ناء والعدم  و كا أمر

هبيكه األمهيية فلمياذا   ع يادة حت ي ’أوم’مث إذا كانيق ، ا نسان وخسيرانه يف اايياة األخرويية 
 !؟شرعق الع ادا  األخرس

، ع ادتييه بييتالوة  ييكا الصييو  املقييدس مث  إن النصييو  ت يييد أن اهلندوسييجم إذا بييدأ
، أو الطقوس اخلاصة ذكرهيسد كل ما نقو من ع ادته أو " أوم"رابني ، فإن رمز وتقدمي الق

 .و و صو      من سوء القدر ومس الشيطان ككل  .) بتقدمي القرايب
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 اآلثار والفوائد التي تترتب على ترديد صوت أوم
 د ذكروا آااراج وفوا د ترتتب عل  ترديد صيو  أوم يسيت يد هبيا  اهلنادكة علماءإن 

 : اهلندوسجم من عدة نوا جم أخرس غري النا ية الشرعية و جم كاآل 
 الفوائد الفيزلوجية

، أمييا ام الييداخلجم لييدس ا نسييان واخلييارججمنسييجإن ترديييد صييو  أوم يييؤدي إىل اال
.  ر يف انسييييجامه مييييع الاييييونالييييداخلجم يتمثييييل يف عقلييييه وشييييعوره وجسييييده ، واخلييييارججم ي ميييي

ويعتقييييد . وبالسييييرور يف خارجييييه ،طمئنييييان يف داخلييييهبييييكل  يتمتييييع ا نسييييان بالسييييعادة واالو 
جسييييده وعقلييييه ، فيشييييعر ا نسييييان  جتييييدد خاليييييا اهلنادكيييية أن ترديييييد صييييو  أوم يييييؤدي إىل

وا نسييان عنييدما ياييون سييعيداج فيجعييل الاييون . كتئييا  يف  ياتييهن اال كتمييال، وي تعييد عييباال 
فا نسييان املطمييئن السييعيد .اج، وتليي   ييجم اهلدييية الع ميي  يقييدمما ا نسييان هلييكا الاييونسييعيد

 . )  أل الاون سعادة وإجيابية
 الفوائد الروحية

، ندوسيييجم يشيييعر باحتييياده ميييع  يييكا الايييونجيعيييل اهل "أوم"إن الع يييادة والتوميييل برميييز 
ي ييدأ حبييياة فوبييكل  يتحييرر ميين عيييع أنييواع اخلييوف ، ويتولييد لديييه الشييعور بالسييعادة املتعالييية 

وإ ا يايون ، ة ئه الدنيفال ياون ع داج أل وا  ،متأل ا السعادة، وبشعور مرت ا بالعامل املتعايل
 .مرت طاج بااقيقة املتعالية املطلقة املوجودة يف أعماق ن سه

 الفوائد النفسية
لقد حتدين علماء اهلنادكية عين اآلايار الن سيية املرتت ية علي  شخصيية ا نسيان عنيد 

سيرتخاء ، ويزييد مين نشياطه صيو  خيافض ييؤدي إىل الشيعور باالب ديدهفرت  "أوم"ترديد رمز 
العقلييجم ، وتتقييوس ذاكرتييه ، وتزيييد  ييوة الرتكيييز لييدس ا نسييان بشييال ملحييوظ كمييا أن ترديييد 

 ييييير تتييييوفر فرصيييية  – ملييييه عييييادة  الييييكي –داخلنا بيييي ييييكا الصييييو  يوجمنييييا إىل اال تمييييام 
ن وبرتديييده حتيطنييا األشييعة النورييية الييك متييأل شييعور ا نسييا ،نسييجام مييع وجودنييا الييداخلجماال

 .للاون كله وتزيد من  وته فيميل إىل ااب واخلري،بالنور 
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إذا ترديييد صييو  أوم ال ي يييد ا نسييان ميين النا ييية الشييرعية فقييا ، وإ ييا ي يييده يف 
ااييياة الدنيوييية أيضيياج  ييير يعيييب مسييرتي  ال ييال، ال يقييع فريسيية اجلمييل ، بييل يقضييجم  ياتييه 

جنيد أن عييع املنيرتاوا  اهلندوسيية ت يدأ  عل  بصرية وبينة  سب الديانة اهلندوسية ، وليكل 
 .هبكا الرمز املقدس ، بل صار رمز أوم رمزاج تعرف هبا  كه الديانة

 

 نتائج البحث
 

إن  كه الدراسة لرميز أوم املقيدس يف الديانية اهلندوسيية تشيري إىل عيدة  قيا ع عين 
 : كا الصو  املقدس و جم

الرمييييييز ، ولقييييييد ظميييييير يف الالميييييية أو  مييييييو   ييييييول ظمييييييور  كاالصييييييو  أووجييييييود غ   -أ
وكيان يرمييز  -يف تياريخ الديانية اهلندوسييية-ا  ألول ميرة و ييجم مر لية متييوخرة األبانيشياد

 .لإلله عندما مل يان متثيل ا له ميسراج 

ميا تقيول أ يا تنتميجم اىل عيامل  نميا ناك عدة آراء خمتل ة  ول معىن  يكه الالمية  ، فم - 
نسيييانية ، و يييجم م يييدأ الايييون وعييييع املنيييرتوا  يف وال تنتميييجم اىل الل ييية اال. مييياوراء امليييادة

 .الديانة اهلندوسية

لقييد ظمييير أوم كصييو  مقيييدس ، مث تطييور األمييير بييه اىل أن صيييار رمييزاج لإلليييه ، مث ا ليييه  - 
ن سه مث صار  الالمة املاتوبة ني تدوين أدبيا  الديانة اهلندوسية يف مر لة متيوخرة 

 .جداج 

وعقييدة و يدة الوجيود يف اهلندوسيية ، فيي أوم كيل شيجمء  يو وجود عال ة وايقة بيني أوم   -د
 .إله ، وكل شجمء  و أوم يف  كا الاون
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 ،  ييا أن اآلهليية عنييد عجييز م عيين عديييدة تشييري إىل أمهييية  ييكا الصييو  وجييود أسيياطري  -ه
 .جلؤوا إىل  كه القوة املقدسة و جم أوم فت ل وا عليمممقاومة الشياطني 

جم كإلييه ، وكونييه اجلانييب ا هلييجم الييكي بييل لييه وجييود داخليي ليييس لييي أوم وجييود خييارججم ،  -و
 .ا نسان أعماق يقاظه يفجيب إ

إن الرتكيز وع ادة وتومل وترديد  كا الصو  يساعد اهلندوسجم عل  نييل  دفيه املنشيود   -ز
 .أ ال و و موكشا

إن ع ادة وترديد صيو  أوم مين أفضيل الع يادا  يف الديانية اهلندوسيية ، بيل إ يا ع يادة  -و
 .مقابل الع ادا  األخرسيف   –تصاف أوم باألبدية ال –ال تق ل ال ناء والعدم 

 تميام برتدييد  يكا الصيو  املقيدس تعيود علييه  يد اهلندوسجم فوا يد عدييدة عنيد االيست  - 
 .نف يه صالو اهلندوسجم يف الداري آلخرةيف الدنيا وا باخلري 
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